Food-Grade HTLR Chain Oil
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Kedjeolja
Livsmedelsklassad
Skillnader som inte syns, luktar eller
smakar något...
• Utvecklad och godkänd för användning i livsmedelsproduktion
• Lukt, smak och avlagringsfri - fyll på - ingen rengöring - inga stillestånd
• Har starka temperaturegenskaper som spänner
mellan -25 ända upp till +315ºC

R E G I S T E R E D

• Nydesignade EP och Anti-wear som förlänger livslängden på kedjor och smörjintervall
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Omega 641 Food-Grade HTLR Chain Oilär oljan för het värme när det finns risk för att
den kan komma i kontakt med livsmedel.
641:an löser det på ett enkelt sätt - en mycket ren smak och luktfri olja som nästan försvinner spårlöst i värme - med lite tur kan man se röken av den.
Omegas Hi-tech grupp som 648:an tillhör är produkter för hög värme. Men blir värmen
för hög så avgår de nästan helt i gasform. Under värmegränsen har de naturligtvis en
extrem funktion t.o.m. ...efteråt...
...ingen rengöring ...inga driftstopp. Mer tillgänglighet än så - lär det knappast bli.

Omega 641
Är enastående och här kan man se fram mot stora besparingar, styrka och säkerhet, av
en revolutionerande produkt som
• är helt nästan avlagringsfri och avdunstar vid extrem värme
• har mycket hög temperaturresistens ända upp till +315ºC
• har lågtemperaturegenskaper ner till stark kyla
• är stabil och har låg oljeavdunstning, t.ex i en så hög temperatur som 204ºC är avdunstningshastigheten ungefär 2% per dygn
• är mycket vidhäftande på metall och har en exceptionellt hög smörjförmåga
• tål höga tryck och ger ett starkt skydd mot nötning
• ger ett mycket högt korrosionsskydd
• är mycket skonsam mot miljö och människor
Du kommer att imponeras av 641:ans otroliga värmeegenskaper som verkligen håller
maskindelarna rena och välsmorda.
Imponerande innovationer - smart för funktionen - men smartast för driftsekonomin.

FAKTA
Omega 641 är framförallt utvecklad för högprestandasmörjning främst för den varma
sidan av glidande rörelser som kedja vire och gejdrar i ugnar inom en typisk industri där
direkt kontakt med mat, medicin... kan ske.
Omega 641 är utmärkt till • Kedjor • Wire • Lager • Gejdrar • Leder • o.s.v
i t.ex
• Livsmedelsfabriker • Slakthusutrustning • Bryggerier • Konservfabriker
• Bagerier • Fiskindustri • Farmaceutisk tillverkning • Kosmetisk industri
• Mejerier • Förpackningsindustri för livsmedel • Pappersbruk
• Och alla slags maskiner och utrustning som kräver ren-smörjning.
Omega 641 appliceras med pensel, sprayning, doppning, automatsmörjapparatur...
Ett litet tips... lågtemp. egenskaperna är ett starkt argument för smörjning i kyla.

DATA
ISO VG
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

220
-25 +315
220
Klar
1L 20 L 60 L 205 L 1000 L
-

We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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